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Er wordt veel gepoetst deze dagen. Alles wat glimt moet schoon zijn. In huishoudens worden wc-brillen, kranen en
klinken ontsmet, niet incidenteel maar bijna dagelijks. Winkelwagens en winkelmandjes zijn voordat je ze in handen
krijgt gereinigd door een medewerker vóór de winkel. De schappen met poetsmiddelen zijn geregeld leeg of maar voor
de helft vol. Poetsdoekjes waren in het begin van de epidemie schaars. Er is nu natuurlijk ook veel tijd om te poetsen
omdat je niet naar kroeg of kantine kunt, niet naar film, theater of restaurant, niet naar vereniging of vergadering. Het is
het nieuwe normaal en het is effectief. Je kunt van die Chinezen zeggen wat je wilt. Dat ze vreemde dierenmarkten
hebben, dat ze de zaak in het begin van de epidemie onder de mat hebben geschoven, dat ze dokters die aan de bel
trokken vastgezet hebben en dat ze geen toegang hebben gegeven tot hun data, maar ze doen gelukkig wel onderzoek
en publiceren in gerenommeerde medische bladen. Daar hebben ze laten zien dat reinigen er echt toe doet. Je vindt
geen Coronavirus meer op klinken, kranen en brillen na reinigen.

Is dit een blijvertje, die drang om alles wat blinkt en aangeraakt wordt schoon te poetsen? Wel voor dames en heren die
last hebben van smetvrees, maar moeten we hier met z’n allen mee door blijven gaan? Ik zou zeggen ‘ja’, maar niet
langer dan tot we een vaccin hebben. Als dat vaccin er is, is het grote gevaar geweken. Daarna, zou ik zeggen, moeten
we terug naar het oude normaal. Weg met die poetsdwang.

Daar zijn goede medische redenen voor. Hoe schoner de leefomgeving van onze kinderen, hoe meer allergieën
ontstaan. Het vermijden van stoffige omgevingen leidt tot meer huisstofallergie. Het weglaten van allerlei
voedingsmiddelen voor jonge kinderen gaat gepaard met meer voedselallergie. Dus: stop met al dat poetsen zodra het
vaccin beschikbaar is.


